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Nr.32686/27.11.2014

                 Anunţă concurs, pentru ocuparea postului de mediator sanitar 
în cadrul Serviciului “Asistenţă Socială”

 LOCUL DE  DESFĂŞURARE  : 
 PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LUDUŞ, jud. MUREŞ, sala de şedinţă a  Consiliului  Local Luduş  
 DATA: -   proba scrisă :    29.12.2014,  ora 10,00

            -   interviul   :        31.12.2014,  ora 10,00
CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS   :
            Condiţii generale - prevăzute de art.3 din Anexa la H.G.nr. 286/2011:
- are cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu ;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează ;
- îndeplineşte condiţiile de studii 
          Condiţii specifice : - prevăzute de art.11 din Ordinul 619/2002 :
 -absolvirea învâţământului obligatoriu ;
- abilităţi de comunicare cu autorităţile locale şi comunitatea din care face parte ;
- calităţi personale în raport cu funcţia de execuţie:disciplinat, punctual, receptiv faţă de cunoştinţele   
specifice muncii, cu simţ de răspundere ;
- capacitatea de a reprezenta veriga dintre cultura comunităţii şi ansamblul culturii naţionale ;
- calităti etice şi morale, recunoscute de comunitatea din care face parte ;
- o bună cunoaştere a situaţiei romilor din localitate ;
- capacitatea de păstrare a confidenţialităţii.                                                                                              
DOSARUL DE  CONCURS : 
 - cerere de înscriere ;
 - copie după actul de identitate, copie certificat de naştere, de căsătorie ;
 - copie după diploma de studii ;
 - copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 
 - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, după caz;
- recomandare eliberată de autoritatea locală/asociaţie sau fundaţie/lider comunitate, formal sau 
informal, în vederea participării la concurs – în original ; 
 -adeverinţă care să ateste apartenenţa la comunitatea rromă ;
- cazier (sau declaraţie pe propria răspundere că nu are cazier)
- curriculum vitae – în original, se va semna pe fiecare pagină, se va trece numele clar ;

Dosarele de înscriere la concurs, pot fi depuse de candidaţi, la Primăria oraşului Luduş.
  Data până la care se pot depune dosarele :  15 decembrie 2014, ora 15,00
           Alte informaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la
concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se pot obţine la Sediul 
Primăriei oraş Luduş sau la  telefonul  0265/411716 int.120.
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BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 29 DECEMBRIE 2014 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIATOR SANITAR

1. Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare

2. Legea nr. 477/2004   Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile

publice

 
3. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.619/ 2002

4. Hotărârea Guvernului nr.1221/2011 – privind strategia guvernului de îmbunătăţire a situaţiei 
romilor 
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